SPRÁVA
TMK z prvého kola MLB:
Po zdĺhavých jednaniach o uskutočnení Medzinárodnej ligy boxu pre všetky vekové a rodové
kategórie sa 24. – 25.2.2018 uskutočnilo prvé kolo tejto medzinárodnej súťaže družstiev v boxe.
Treba spomenúť že autorom myšlienky bol pán Ivo Dvořák z ČR a že ho predniesol na MT
v poľskom Rybniku. Jeho návrh podporili zúčastnené kluby z Poľska a zo SR. Zámer bol úplne jasný
– medzinárodná konfrontácia na klubovej úrovni skvalitní rast našich boxerov a vytvorí podmienky
pre doplnenie reprezentačných družstiev, zvýši kvalitu turnajov a tým aj záujem divákov o tieto
akcie. V neposlednom rade klubom ktoré sa jej budú zúčastňovať umožní v rámci projektov vo
svojom meste žiadať na medzinárodnú ligu vyššie dotácie.
SBF, hlavne TMK a ŠTK v posledných mesiacoch minulého roku vyvinuli veľkú iniciatívu a vytvorili
podmienky pre vznik tejto súťaže. Výsledkom snahy boli podrobné propozície súťaže ktoré boli
odoslané na zväzy v ČR, Poľsku a Maďarsku ako aj množstvo dohovorov ktoré uskutočňovali
členovia TMK so zástupcami klubov v týchto , ale a iných krajinách. Výsledkom bolo zahájenie
súťaže prvým kolom v Nitre. V dňoch 17.-18.3.2018 bude pokračovať MLB druhým kolom
v Humennom a bude ho organizovať ŠK Miko fit- Box . V Nitre sa zúčastnili kluby z ČR, Poľska
a Slovinska. Už dnes majú organizátori druhého turnaja avizované kluby z Poľska a Maďarska.
Samotný prvý turnaj MLB splnil očakávania. Boje v ringu a to hlavne v mládežníckych kategóriách
mali výbornú úroveň, veď u žiakov a kadetov to bola skoro kompletná konfrontácia reprezentácií
ČR a SR doplnená o Slovincov a Poliakov. Je len samozrejmé že až kompletný celý prvý ročník MLB
ukáže všetky klady a zápory v jej organizácii. Na základe skúsenosti z prvého ročníka nebude
problém pravidlá – propozície upraviť tak, aby vyhovovala všetkým možným požiadavkám kvalitnej
súťaže.
Jedno je však isté už po prvom turnaji MLB. Je to výborný projekt ktorý určite zvýši kvalitu
najvyššej súťaže a tým pomôže skvalitneniu prípravy boxerov pre reprezentáciu. Pravidelná
medzinárodná súťaž zvyšuje kvalitu projektov zväzov a klubov pre žiadosti o finančné
zabezpečenie .Propagácia boxu v zúčastnených krajinách dostane nový, lepší rozmer.
Okrem týchto spomínaných kladov treba spomenúť ešte jeden dôležitý fakt z turnaja MLB v Nitre.
Celý priebeh bol úplne v zmysle pravidiel. Začalo sa už prísnym , ale spravodlivým vystupovaním
supervízora pri vážení boxerov, pokračovalo čestným losovaním a úplne spravodlivým
rozhodovaním zápasov. Tieto skutočnosti tiež posunuli MLB do povedomia ako turnaj kde čestne
víťazí lepší, ale hlavne šport.
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